
 

 

 

 

 

Newsletter semanal - 07 a 13/01/2017  
   

Seja Bem-Vindo a 2017  

E aí, tudo bem?! Esta é a primeira vez que nos veremos por meio de nossa Newsletter 
semanal. A partir de agora a HOLDING PAVANI - Consultores Instrumentais 
Transformadores irá unificar a sua comunicação e posicionamento de mercado, 
acreditando que uma única marca engloba a filosofia e complementariedade de ambos os 
escopos de atuação das minhas duas empresas, não havendo distâncias que não possam 
ser percorridas, nem extremos que não possam ser aproximados, mesmo quando são 
àqueles que ligam a empresa que fomos ontem àquela que seremos amanhã, unindo nossa 
expertise em Negócios e Comportamento Humano de forma a integrar também ambas as 
equipes. As marcas Gauss Consulting Group (GAUSS) e Olho de Tigre (OT), continuarão 
existindo separadamente, mas está newsletter da HOLDING PAVANI (que terá 
periodicidade semanal) apresentará uma comunicação unificada das notícias e conteúdos 
pertinentes a cada marca.  

Desejo a você que 2017 seja percorrida com muita disposição e que lhe esteja assegurado 
muita saúde e plenitude, para você e para todos os seus, e que também seja permeado de 
muitas realizações. Nos falamos semana que vem!  

  

Conheça a Gauss   
 

 

Conheça a OT   
 

 

Me conheça   
 

   

 

   

 

PIC  

Programa de 
Inteligência 
Comportam.  

 
 

De 22 e 28/04/2017 no 
Hotel Terras Altas. 7 dias 
ininterruptos de imersão 

 

Curso  

RH do Futuro 
O estado da 

arte em 
Gestão de 
Pessoas  

Dias 16 e 17/02/2017 na 
Avenida Brigadeiro Luiz 

 

Curso  

Diagnóstico e 
Gestão da 

Mudança da 
Cultura de 

Organizações  

Dias 20 e 21/02/2017 na 
Avenida Brigadeiro Luiz 
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para você desenvolver-
se emocionalmente. Uma 
experiência de altíssimo 
impacto que você não 
pode postergar ainda 
mais para vivenciar. 

Você pode fazer tudo ou 
participar apenas do que 

mais lhe interessar  

Saiba mais   
  

 

Antônio, 2050 – Sala 
Diamante 3 (Em frente ao 
Hipermercado Extra). Para 

quem não puder estar 
presencialmente no 

curso, o mesmo será 
transmitido ao vivo pela 

internet  

saiba mais   
  

 

Antônio, 2050 – Sala 
Diamante 3 (Em frente ao 
Hipermercado Extra). Para 

quem não puder estar 
presencialmente no 

curso, o mesmo será 
transmitido ao vivo pela 

internet  

Saiba mais   
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Consultoria ON-LINE 
em Vendas Complexas  

Conheça uma alternativa de prestação de 
serviços de consultoria especializada em 

vendas que é realizado totalmente a 
distância por meio de reuniões periódicas e 
oferta de templates específicos para cada 
tipo de escopo. Um modelo de operação 

que vai revolucionar a forma de fazer 
consultoria comercial em nosso país.  

Saiba mais   
  

 

 

Consultoria em BPM  

Conheça a Metodologia Gauss de 
Mapeamento e Gestão por Processos e 

melhores seus processos  

Saiba mais   
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Baixe o PDF Institucional da Gauss  

Consulting Group - Inteligência de  

Negócios   
 

 

Baixe o PDF institucional da Olho de  

Tigre - Inteligência Comportamental   
 

 

  

 

   

Gauss Consulting Group  

 

Olho de Tigre  
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